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. . .En ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote keten in 

zijn hand. En hij greep de draak, de oorspronkelijke slang, die de Duivel en Satan is, en bond hem 

voor duizend jaar. En hij slingerde hem in de afgrond en sloot en verzegelde [die] boven hem, opdat 

hij de natiën niet meer zou misleiden totdat de duizend jaar geëindigd waren. Na deze dingen moet 

hij voor een korte tijd worden losgelaten. (Openbaring 20:1-3) 

 

. . . . Zodra nu de duizend jaar geëindigd zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij 

zal uitgaan om de natiën te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om 

hen tot de oorlog te verzamelen. Het aantal van hen is als het zand der zee. En zij trokken op over de 

breedte der aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur 

daalde neer uit de hemel en verslond hen. En de Duivel, die hen misleidde, werd in het meer van 

vuur en zwavel geslingerd, waar zowel het wilde beest als de valse profeet [reeds waren]; en zij 

zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. (Openbaring 20:7-10) 

 

. . .En ik zag tronen, en er waren er die daarop gingen zitten, en hun werd macht gegeven om te 

oordelen. Ja, ik zag de zielen van hen die met de bijl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis 

dat zij hadden afgelegd omtrent Jezus en wegens het spreken over God, en hen die noch het wilde 

beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand 

hadden ontvangen. En zij kwamen tot leven en regeerden als koningen met de Christus, duizend jaar 

lang. (De overigen der doden kwamen niet tot leven totdat de duizend jaar geëindigd waren.) Dit is 

de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is een ieder die deel heeft aan de eerste opstanding; over 

dezen heeft de tweede dood geen autoriteit, maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn 

en zullen de duizend jaar met hem als koningen regeren. (Openbaring 20:4-6) 

 

En ik zag een grote witte troon en degene die daarop was gezeten. De aarde en de hemel vloden van 

voor zijn aangezicht weg, en er werd geen plaats voor ze gevonden. En ik zag de doden, de groten en 

de kleinen, voor de troon staan, en er werden boekrollen geopend. Maar er werd een andere boekrol 

geopend; het is de boekrol des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van de dingen die 

in de boekrollen geschreven stonden, overeenkomstig hun daden. En de zee gaf de doden in haar op, 

en de dood en Hades gaven de doden in hen op, en zij werden ieder afzonderlijk geoordeeld 

overeenkomstig hun daden. En de dood en Hades werden in het meer van vuur geslingerd. Dit 

betekent de tweede dood: het meer van vuur. Bovendien werd een ieder die niet in het boek des 

levens geschreven werd bevonden, in het meer van vuur geslingerd. (Openbaring 20:11-15) 

 

. . .Maar een ieder in zijn eigen rangorde: Christus, de eersteling, daarna zij die de Christus 

toebehoren, gedurende zijn tegenwoordigheid. Vervolgens het einde, wanneer hij het koninkrijk aan 

zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regering en alle autoriteit en kracht heeft 

tenietgedaan. Want hij moet als koning regeren totdat [God] alle vijanden onder zijn voeten heeft 

gelegd. Als laatste vijand wordt de dood tenietgedaan. Want [God] „heeft alle dingen onder zijn 

voeten onderworpen”. Maar wanneer hij zegt dat ’alle dingen onderworpen zijn’, is het duidelijk dat 

dit met uitzondering is van degene die alle dingen aan hem onderwierp. Wanneer echter alle dingen 

aan hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die alle 

dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor iedereen. (1 Korinthiërs 15:23-28) 
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. . .Dit zeg ik evenwel, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de 

verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet! Ik vertel U een heilig geheim: Wij zullen niet 

allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ogenblik, in een oogwenk, 

gedurende de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de doden zullen onverderfelijk 

worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit wat verderfelijk is, moet 

onverderfelijkheid aandoen, en dit wat sterfelijk is, moet onsterfelijkheid aandoen. Maar wanneer 

[dit wat verderfelijk is, onverderfelijkheid aandoet en] dit wat sterfelijk is, onsterfelijkheid aandoet, 

dan zal het woord in vervulling gaan dat geschreven staat: „De dood is voor eeuwig verzwolgen.” 

„Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?” De angel die de dood veroorzaakt, is de 

zonde, maar de kracht tot zonde is de Wet. Maar God zij gedankt, want hij geeft ons de overwinning 

door bemiddeling van onze Heer Jezus Christus! Dientengevolge, mijn geliefde broeders, wordt 

standvastig, onwrikbaar, altijd volop te doen hebbend in het werk van de Heer, wetend dat UW 

arbeid niet tevergeefs is in verband met [de] Heer. (1 Korinthiërs 15:50-58) 


